Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia badania patentowego - badania czystości
patentowej rozwiązania opracowanego przez Spółkę portfelową Funduszu Augere Health Food
Fund wraz rekomendacją rozwiązań dotyczących ochrony własności intelektualnej i własności
przemysłowej Spółki portfelowej Funduszu

Niniejszym Fundusz działający pod firmą Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (dalej: „Zamawiający”) zaprasza adresata (dalej: „Oferent”) do wzięcia udziału w
procesie składania ofert na wykonanie opracowania doradczego (dalej: „Zamówienie”) w zakresie, na
warunkach i w sposób określony poniżej.
1.

Informacja o Zamawiającym
Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod
adresem: al. 3 Maja nr 9, 30-062 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod
numerem KRS: 0000616709, posiadająca numery REGON: 364409721 i NIP: 6762507137 oraz
kapitał zakładowy w wysokości: 57.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset i
00/100 złotych), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS (zwana dalej: „Funduszem”),
reprezentowana przez:
Pana Tomasza Kaniowskiego – Prezesa Zarządu.

2.

Ogólne informacje o Zamówieniu
1.
2.

3.

4.

3.

Zamawiający rozważa dokonanie inwestycji kapitałowej w istniejącą spółkę z siedzibą w
Warszawie (dalej: „Spółka portfelowa” lub „Spółka”) w celu realizacji projektu.
Spółka przeprowadziła prace dotyczące opracowania prozdrowotnego kremu na bazie
orzechów laskowych (dalej: „Wynalazek”). Po dokonaniu inwestycji, prace nad
Wynalazkiem będą kontynuowane przez Spółkę portfelową.
W procesie oceny Wynalazku, poprzedzającej dokonanie inwestycji kapitałowej w spółkę
portfelową, konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji czystości patentowej
rozwiązania.
Według informacji uzyskanych od Spółki, Zamawiający zakłada, że wprowadzenie i
sprzedaż produktu odbędzie się na rynkach zagranicznych, w pierwszej kolejności na rynku
słodyczy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Specyfikacja przedmiotu oferty
Przedmiotem oferty jest przygotowanie opracowania w formie adekwatnej do przedmiotu
Zamówienia zawierającego następujące ustalenia i rekomendacje:
I.
1.

Pierwsza część Zamówienia:
Przeprowadzenie badania patentowego służącego do oceny czystości patentowej
Wynalazku na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pozostałych krajów Zatoki
Perskiej, Europie Zachodniej, Kanadzie oraz USA.
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2.

Ocena, czy wprowadzane rozwiązanie nie koliduje z prawami ochronnymi należącymi
do innych podmiotów. Określenie stanu prawnego znalezionych dokumentów, a także
czasowego, terytorialnego i przedmiotowego zakresu ochrony.

II.
Druga część Zamówienia:
1. Rekomendacja ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej przez Spółkę
Portfelową z uwzględnieniem jej celów gospodarczych, przy zastrzeżeniu, że:
a)
celem spółki portfelowej jest ekspansja na rynki zagraniczne;
b)
opracowana rekomendacja powinna wskazywać działania jakie powinna
zrealizować spółka portfelowa, aby chronić posiadane i wytwarzane prawa
własności intelektualnej.
2. Rekomendacje winny być uzupełnione informacjami o zwyczajowych metodach wyceny
komercjalizowanych technologii.
Zamówienie realizowane będzie przy pełnej współpracy Spółki.
Oferent ma możliwość zadawania pytań dotyczących Zamówienia droga mailową na adres
mailowy: biuro@augereventure.pl w terminie nie późniejszym niż 3 grudnia 2018 roku do
godziny 11:00.
4.

Termin realizacji Zamówienia i budżet przeznaczony na jego finansowanie przez
Zamawiającego
1)
2)

5.

Zamawiający oczekuje wykonania Zamówienia w ciągu tygodnia od dnia podpisania
umowy w sprawie wykonania Zamówienia.
Zamawiający przeznaczył na wykonanie Zamówienia budżet w wysokości do 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy i 0/100 złotych) netto.

Specyfikacja dokumentacji, którą oferent powinien dołączyć do oferty
1)

2)
3)
4)

5)

Zamawiający przyjmuje oferty na wykonanie Zamówienia w terminie do dnia 4 grudnia
2018 roku do godziny 9:00. Oferta powinna być złożona w formie pliku pdf w języku
polskim na adres biuro@augereventure.pl w treści wiadomości należy zamieścić dopisek:
„Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia badania patentowego - badania
czystości patentowej rozwiązania opracowanego przez Spółkę portfelową Funduszu
Augere Health Food Fund wraz z rekomendacją rozwiązań dotyczących ochrony
własności intelektualnej i własności przemysłowej Spółki portfelowej Funduszu”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w każdym czasie z Zamówienia bez
dokonania wyboru oferty.
Oferent może złożyć ofertę wyłącznie na wszystkie części Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji drugiej części Zamówienia,
określonej w pkt 3.II niniejszego zapytania. Zakres wykonania Zamówienia zostanie
potwierdzony przez Fundusz po wyborze oferty.
Przewidywany termin dokonania wyboru oferty – do dnia 4 grudnia 2018 roku, do godziny
17:00.
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6)

7)

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o doświadczeniu jego
przedsiębiorstwa w zakresie objętym Zamówieniem (np. mierzonym liczbą
zrealizowanych projektów tego typu, referencjami od klientów, itp.) oraz o doświadczeniu
zawodowym członków zespołu mającego realizować przedmiot Zamówienia.
Oferent zobowiązany jest podać cenę wykonania przedmiotu Zamówienia w formie kwoty
netto PLN, nie większą jednak niż kwota przeznaczona przez Zamawiającego w budżecie.
Oferent zobowiązany jest również wyszczególnić cenę wykonania pierwszej i drugiej
części Zamówienia.
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